DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnntul/Subscmnllla,

cllnosc3ud prevedcrile art.

2n

RAlIU ANlTA.

din Codul penal privind falsul îu declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat. sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, inslitujii de credit, grupuri de
interes «oDomic, recu ~
membru în asociatii, fundatii Sau alte ol"l!~nlzatli nceuvemnmenrate.
Nr. de părti
Valoarea totală a
Unitatea
CaliMca
deţillutii
sociale
sau
piirjilor sociale
- denumirea şi adre.'3de actiuni
i/sau a actiunilor
l

.....

l

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comer~iaJe, ale
regiilor autonome, ale companiiler/sccietănlnr
naţionale, ale instituţiilor de credit, ,lIe grupurilor de interes
economic ale asociaţiilor sau fundatiilOl· ori ale alto-r ~nizalH
neguvcrnameataler
Unitatea
Cal itaka deţinută
Valoarea beneficiilor
-denumirea i adresa2.1 ......

,

Calitatea de mem bru În cadrul asocia fiilor profesionale şi/sau sindicale
I~. 1. ....
MEMBRU JN SIND1CATUL ProLex

4. Calitatea de membru În organele de conuucere, administrare şi centrul, retribuite
(i~ţiJlute In cadrul partidelor
onuce, functia deţinută şi denumirea nartidulni
slitic
4.1.. ...

sau neretl!:uite,

5. Contratle. inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţin ure sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor SaU demnităţitor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fODuuri
externe ori închelate
societăţi comerciale
capital de star
unde statul este acţionar
ma ioritar/minoritar:
5.1BeneficiauldeCOiltracl.:
numele,
lnsl.ilulia
Ptcurlum prin [
Tlpul
Djraa
Daa
Vale",,;a

'"

'"

,"o

p!m""el,,'d,,monirea~ aoesa

Cmtm,:tantii:
OCnwnirmşj

înoedirţ.tt

00=

couecu

cecaos

,-,mt",,-111Iui Îlrlmii
amtrJdluui

comrllului

!otiliia

COCl1Ildului

rmlbr ,.

SoV"J!ie . ., .. " ......-

~Rudedeglldulll ak:titulallliui
,

,

..........

,

SOOel;],i crnl€1ci<Jl,,1
Pesoenă fizică
3l1I(>izaliii' A~i
familiale'CIDillere
individuale,ca"'-.et<e a'l:XÎfte, 9Jcictilti
civileprofusiomleSlLL
&,,_'idăţi
civile
)re,icmle Clllfupun±::rclin\rt..1Că
care
dcsJăp:tr.1 pmINaJe~,'Q-g;mîz;1ţii
FlindaliiiA'Ix:i"liFJ

J~;;';-;~

rude de "raduj {se înţelege părinţi pe linie R,cendentă şi copii pc linie descendentă.
2)Se vor declara numele, den umirea şi adresa beneficiarul ui de wn[ra~t ullde, prin cal lratea deţinută, [ilubrul,
so\uilso\iaşi rudele de gradul j obţin conlrade, a~a CUm sunt definire la "llnelul 5.
"Prin

Prezenta

declaraţie

caracterul Incomplet

"et puhlit· şi răspund
mcnuouare.

constituie

al datelor

Data cOlmpletăril

2

potrivit

I~g:ii pen"le

pentru

Inexactitarea

sau

